
Impulsione seus resultados através 
do desenvolv imento de 7 habil idades

criar comportamentos e atitudes que potencializam o negócio    

navegar na leitura de suas motivações, emoções, planos e pensamentos entendendo
o que o meio exige, o que conseguem entregar, onde precisam expandir, 
onde precisam negociar para melhor resultado de equipe e financeiro na clínica  

A abordagem irá acessar os 7 entraves que rondam os profissionais e os paralisam no dia a dia. 
Pessoas que operam tendo como base estes entraves, não desenvolvem de maneira plena suas 
competências em planejar, realizar, avaliar, inovar, inspirar, comunicar, relacionar e impactar 

"Ao ter contato com a metodologia percebi alguns entraves em mim mesmo como empresário 
e descobri caminhos para melhor ativar os membros de minha equipe para maiores resultados"   

Antônio Luiz

mais receita tem as empresas que 
possuem equipes gerenciais mais 
diversificadas, segundo a Forbes. 
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apenas está relacionado o seu 
conhecimento e habilidades.

mais produtivas são as pessoas 
que trabalham utilizando 
suas forças pessoais. 

mais engajadas em seu 
empreendimento são os 
que se concentram em 
seus pontos fortes. 

do sucesso do seu empreendimento 
odontológico está relacionado 
ao seu comportamento. 

dos colaboradores em organizações 
de pouco desempenho eram 
mais propensos a ter baixo 
autoconhecimento.

E F

Este treinamento de 2 horas tem como objetivo:

Sobre o palestrante

Não perca essa oportunidade
06 de julho de 2019 às 9hs

Entrada gratuita

Aud i tór io  do SODF -  SCS,  quadra 02,  b loco c ,  entrada 22,  
sa la  711 ,  Ed i f í c io  Serra Dourada ,  Asa Su l ,  Bras í l i a-DF

10 de julho de 2019 às 19hs
Aud i tór io  da ABO-Taguat inga-QS 10 con j .  210A,

B loco D,  Lote 01 ,  Area l  (Águas C laras) ,  Bras í l i a-DF 

Inscr ições :  www.crodf.org .br
In formações :  (61)  3035-1871 •  (61) 3035-1872

Rea l i zação Apo io

Eduardo Rodr igues

Observe o depoimento de um empresário que teve contato com o nosso treinamento
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Apaixonado por desenvolvimento humano e com credenciais de empreendedorismo, Eduardo 
desenvolve líderes e suas equipes dando treinamentos e palestras na Europa, Estados Unidos 
e América Latina. É responsável por fundar, gerir e conduzir o processo de crescimento de 
duas organizações, possuindo assim ampla experiência no desenvolvimento comportamental 
de líderes, equipes, processos e metodologia. Criador da abordagem CRESCER para uma vida 
pessoal e profissional  plena, sua formação envolve neurociência aplicada à linguagem, ao 
processo educativo e técnicas de coaching para melhor desenvolvimento. 
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